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P1 [5 punts] A una petita plataforma logística de sortida d’una planta de producció hi 
arriben camions per transportar caixes d’un aparell que acaben de fabricar-se a la planta. Cada 
camió té capacitat per a transportar fins a 30 caixes. Els camions, que arriben buits, esperen a la 
plataforma fins que s’ha aconseguit carregar-los amb les 30 caixes. En sortir un camió de la 
plataforma, aquest és reemplaçat immediatament per un nou camió buit, de forma que el sistema 
està contínuament en operació. Els tècnics han enregistrat la quantitat d’unitats produïdes per la 
planta i han determinat que el temps entre unitat i unitat aproximadament una distribució 
exponencial d’esperança 5 segons. Es demana:  

a) [1p] Distribució de probabilitats del temps τ entre dues sortides consecutives de camions de la
plataforma. Valor de l’esperança, la desviació i el coeficient de desviació de τ. Calculeu el
número mig de camions plens per unitat de temps que surten de la plataforma.

b) [1.2p] Quina és la probabilitat de que tres paquets tardin més de 20 segons en carregar-se.
c) [1.3p] Per a la següent temporada, els paquets seran de dos tipus: A i B. Els de tipus A tardaran

en ser carregats 5 segons, mentre que els de tipus B tardaran en ser carregats 10 segons (tots
dos temps de càrrega exponencialment distribuïts). Se sap que hi haurà en planta
un 30% de paquets tipus A i un 70% de paquets tipus B. Es demana temps
mig, desviació i coeficient de desviació del temps de càrrega i llei de probabilitats  de a) un
paquet, b) un camió

d) [1.5p] Ara mateix se sap que fa 2 segons que s'ha començat a carregar un paquet tipus B.
d.1) Quin és el temps mig que queda fins completar la càrrega d'aquest paquet. d.2) En
un altre instant t, se sap que fa 2 segons que s'ha carregat un paquet, però no se sap de quin
tipus és. Calcular quin és la probabilitat de que, per acabar de carregar el paquet, tardi
menys de 5 segons. d.3) En un instant qualsevol, quina és la probababilitat de que es tardi
més de 5 segons en acabar de carregar un paquet (sense saber de quin tipus és)

P2 [5 punts] (EN FULL APART) una planta de producció disposa d’una estació de 
càrrega dotada de dues plataformes per poder carregar camions amb les unitats que acaben 
de ser produïdes. Els camions pertanyen a transportistes autònoms que van cercant una 
càrrega per a ser transportada. Cada plataforma atendria a un camió i encara hi hauria espai 
per a un tercer i quart camió que restarien en espera fient cua a que algún dels dos que estan 
sent carregats sortís. El temps necessari per poder carregar un d’aquests camions és 
aleatori, exponencialment distribuït i d’esperança 2 minuts. El número de vehicles que 
volen accedir a la plataforma és de 2 per minut, seguint les seves arribades un procés de 
Poisson. Si un camió que arribi es troba que no pot entrar, llavors es desvia a altre lloc per 
poder obtenir una càrrega. 

a) [1.25p] Establir un model de cues per als camions que entren a l’estació de càrrega de la planta.
b) [1.25p] Calculeu les probabilitats de 1) trobar l’estació buida, 2) trobar l’estació plena, 3)

haver d’esperar en cua.
c) [1.25p] Quin és el número de camions per unitat de temps que no aconsegueixen entrar

en l’estació? L’encarregat de l’estació suggereix augmentar la capacitat de l’estació de forma
que s’eliminin completament els camions que no aconsegueixen entrar. Té sentit la proposta?

d) [1.25p] Ocupació mitjana de l’estació i temps mig d’espera en cua dels camions que
aconsegueixen entrar.



P3 [5 punts]  (EN FULL APART) Una base de manteniment d'avions disposa de recursos per revisar 
únicament un motor d'avió a la vegada. Per tant, per tornar els avions com més aviat millor, la 
política que se segueix consisteix a ajornar la revisió dels 4 motors de cada avió. En altres paraules, només 
es revisa un motor de l'avió cada vegada que un avió arriba a la base. Per qüestions de rendibilitat el 
que es vol aconseguir és que es perdi el mínim temps possible sense volar (o en altres paraules, es vol 
que l’avió estigui volant sempre, menys quan per qüestions imprescindibles (p.ex. manteniment) hagi de 
quedar-se a terra.) Amb aquesta política, els avions arriben segons una distribució de Poisson de taxa 
mitjana un al dia. El temps requerit per revisar un motor (un cop que es comença el treball) té una 
distribució exponencial de mitjana 1/2 dia.  

a) [1p] Proposeu un model de cues per aquesta situació (indicant el factor de càrrega i els
valors mitjos i desviacions dels temps entre arribades i serveis) i calculeu: a1) la longitud de cua dels
avions que esperen per la revisió d’un dels seus motors. a2) el temps que perd un avió  a terra per vol.

S'ha fet una proposta per canviar la política de revisió de manera que els 4 motors es revisin de forma 
consecutiva cada vegada que un avió arribi a la base. Es proposen dues alternatives: 1) d’entre els vols 
que fa un avió es selecciona a l’atzar amb probabilitat p=0.25 aquells vols per als que tindrà manteniment 
de tots quatre motors. 2) Exactament el 4rt vol d’entre quatre, l’avió passa per la revisió de tots 4 motors. Es 
demana: 
b) [2p] Model de cues per a l’alternativa 1, indicant el factor de càrrega i els valors mitjos i desviacions

dels temps entre arribades i serveis. També: b1) la longitud de cua dels avions que esperen per la
revisió d’un dels seus motors. b2) el temps que perd un avió  a terra per vol.

c) [2p] Model de cues per a l’alternativa 2, indicant el factor de càrrega i els valors mitjos i desviacions
dels temps entre arribades i serveis. També: c1) la longitud de cua dels avions que esperen per la
revisió d’un dels seus motors. c2) el temps que perd un avió  a terra per vol. Feu finalment una
argumentació de quina és la millor alternativa, si la inicial o bé la 11
o bé la 2.

P4 [5 punts] (EN FULL APART) Per a mantenir el bon estat de les obres que conté, el Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona té contractat un equip de restauració el qual dedica un temps 
seguint una 2-erlang i de mitjana una setmana, en restaurar una peça en procés de deteriorament. 
Per tal d’anar revisant totes les peces, el museu disposa un altre equip que es dedica a observar el 
seu estat, cada setmana amb una desviació d’un parell de dies, seguint una llei normal, detecta una 
en mal estat i l’envia a la sala d’espera a ser reparada per l’equip de restauració. 

a) A partir dels valors aleatoris assignats, que segueixen una uniforme entre 0 i 9999 genereu les
dates en que es detecten les obres a ser restaurades i el temps que ha de dedicar a cada una l’equip
de restauració. Tingueu en compte que la primera obra a ser reparada triga un temps en ser detectada.
Calculeu els valors per a 5 obres.

b) A partir del valors calculats en l’apartat anterior genereu la llista d’events.
c) Quina probabilitat hi ha de que solament hi hagi una obra a l’espera de ser restaurada?I quina és la

probabilitat de que una peça no vagi directament a ser restaurada sense restar a l’espera?

1432  3464  4875  7351 1419  1144  5156   1560  9174  1321 1597  9816  
8146    232  6148  9846  2315  1894  6153  1984 9749    132  5494  1132  
6155  3215  4987  1953  1954  3948 



DE TIEMPO DE VIDA

P1.

a) τ ∼ 30-Erlang, E[τ ] = 30 · 5 = 150 s (= 2min 30 s). Cτ = 1√
30

= 0,1825, στ = 0,1825 · 2,5 = 0,4564min.

λ = 1/2,5 = 0,4camions/min = 24h−1

b) Paràmetre de cada etapa α = 1/5s−1. αt = 20/5 = 4. Pr(τ3p ≥ 20) = e−4
∑2
`=0

4`

`! = 0,2381

c) x = temps de càrrega de un paquet és ara una Hiperexponencial de λ1 = 1/5, α1 = 0,3, λ2 = 1/10, α2 = 0,7.

xc = temps de càrrega d’un camió

E[x] = 0,3 · 5 + 0,7 · 10 = 8,5s, V ar[x] = 2(0,3 · 52 + 0,7 · 102)− 8,52 = 82,75s2, C2
x = 1,1453

E[xc] = 30 · 8,5 = 255s, V ar[xc] = 30 · 82,75 = 2482,5s2, C2
xc

= 1,145/30 = 3,8166 · 10−2

d) d.1) Per absència de memoria quden 10s

d.2) cal considerar x|θ amb θ = 2

fx|θ(t) =
fxc

(t+ θ)

Rx(θ)
= 10−2 · (6,4282e−t/5 + 6,785et/10)

Rx(2) = 0,3e−2/5 + 0,7e−2/10 = 0,62566, fx(t+ 2) = 0,3
5 e
−2/5e−t/5 + 0,3

10 e
−2/10e−t/10

Pr(x|θ ≤ 5) =
∫ 5

0
fx|θ(t)dt = 10−2 · (6,428

∫ 5

0
e−t/5dt+ 6,875

∫ 5

0
e−t/10dt) = 0,47132

d3) Ara cal considerar la vida residual r associada a x

fr(t) =
Rx(t)

E[x]
; se sap que Rx(t) = 0,3e−t/5 + 0,7e−t/10, E[x] = 8,5s

Pr(r ≤ 5) =
∫ 5

0
fr(t)dt = 8,5−1(

∫ 5

0
(0,3e−t/5 + 0,7e−t/10)dt) = (0,3 · 5(1− e−1) + 0,7 · 10(1− e1/2)) = 0,4355

Pr(r ≥ 5) = 1− 0,4355 = 0,5645



P2) Cua tipus M/M/2/4. λ = 2min−1, µ = 0.5min−1, θ = λ
µ = 4

C0 = 1, C1 = θ, C2 = θ · θ/2, C3 = θ ·
(
θ
2

)2
, C3 = θ ·

(
θ
2

)3
b) P0 = (1 + 4 + 8 + 16+32)−1 = 1/61, P4 = P0C4 = 32/61

Excloent els qui no entren en el sistema:
1− P0 − P1 − P4

1− P4
= 1− P0 + P1

1− P4
= 24/29

λ̄c)    = λ(1 − P4)=58/61min−1

Observar que ρ = θ/2 = 2 > 1. En aquestes condicions per més que s’ampliï la capacitat sempre hi
haurà qui no podran entrar. Si fos ρ < 1 llavors podria ampliar-se la capacitat a K de forma que Pk 
acabès sent molt petita.

d) L = P0(C1 + 2C2 + 3C3 + 4C4) = (4 + 16 + 48 + 128)/61 = 3.049,
W = L/λ̄ = 3, 049/(58/61) = 3, 2min, Wq = W − E[x] = 1, 2min

6

22 2
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P3.

1) Model M/M/1, λ = 1dia−1, µ = 2dia−1, ρ = 1/2, E[τ ] = 1dia, E[x] = 1/2dia, Cx = 1, Cτ = 1.

Lq =
ρ2

1− ρ
= 1/2avions, Wq = Lq/λ = 1/2dies, W = Wq + E[x] = 1/2 + 1/2 = 1dia perdut per vol.

2) λ′ = λ/4 = 1/4dia, µ′ = µ/4, ρ′ = 1/2

Model M/G/1. Fòrmula P-K. L′q =
ρ′2

1− ρ′
(
1+C2

τ

2 ) =
1

2

1 + 1/4

2
= 5/16,

W ′q = 4 5
16 = 1,25dia, W ′ = Wq

′ + E[x”] = 2 + 5/4 = 13/4dia → 13/16dia/vol

3) Model E4/E4/1 Aproximació d’Allen-Cuneen. ρ” = 1/2, τ” ∼ 4-Erlang, x” ∼ 4− Erlang.

C2
x = C2

τ = 0,25

L”q =
ρ”2

1− ρ”
(
C2
x + C2

τ

2
) =

1

2

1/4 + 1/4

2
= 1/8. W”q = 1/2dia,

W” = W”q + E[x”] = 1/2 + 2 = 5/2dia → 5/8dia/vol

En agrupar les revisions dels motors resulta un temps de servei amb menys variabilitat
(inferior coeficient de desviació), per lo que a 2) hi ha menys temps perdut per vol que a 1). Si,
addicionalment hi ha més regularitat en les arribades (una 4-Erlang té menys variabilitat que 
una exponencial) llavors el temps per vol a 3) ha de resultar inferior que a 2)



P4 

A) 

ri : valor aleatori 
xi : temps entre arribada : Normal(7,2) Box-Muller 

ai : peça i-èssima detectada per a ser restaurada  
si : temps assignat a la peça i-èssima : 2-erlang : -3.5*log(r1)-3.5*log(r2) 

r1 = 0.1432 
r2 = 0.3464 
x1 = 4.755 
a1 = 4.755 
r7 = 0.5156 
r8 = 0.1560 
s1 = 8.821 

r1 = 0.1432 
r2 = 0.3464 
x2 = 10.2416 
a2 = 14.996 
r9 = 0.9174 
r10 = 0.1321 
s2 = 7.386 

r3 = 0.4875 
r4 = 0.7351 
x3 = 6.775 
a3 = 21.772 
r11 = 0.1597 
r12 = 0.9816 
s3 = 6.485 

r3 = 0.4875 
r4 = 0.7351 
x4 = 4.613 
a4 = 26.385 
r13 = 0.8146 
r14 = 0.0232 
s4 = 13.890 

r5 = 0.1419 
r6 = 0.1144 
x5 = 9.974 
a5 = 36.360 
r15 = 0.6148 
r16 =  0.9846 
s5 = 1.756 



Generem unes poques arribades més per si les necessitem : 
 
Temps entre arribades  : 10.944743  7.360904  
A6 : 47.30474  
A7 : 54.66565  

 

C) 

H : Temps final de simulació : 47.30 
 
Temps amb una peça a la cua o bé amb 2 peces al sistema d’espera : 
15.253-14.996 + 22.639-21.772 + 29.124-26.385 + 43.014-36.36 = 10.517 
P2 = 10.517/47.30 = 0.222 
 
Temps sense peces restaurant-se : 4.755  
P0 = 4.755/47.30 = 0.1 




